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 2015-07-21بيروت: 

 السنوي للجمعية العالمية لخريجي الجامعة األميركية في بيروت:اللقاء 

متري  حول األمم المتحدة مع طارقتكريم سلوى السنيورة بعاصيري ورنا الكّبي وحوار 
 ورياض طبارة

تقيم الجامعة األميركية في تموز الجاري عند السادسة مساًء في قاعة األسمبلي هول، س 24يوم الجمعة 
. وسُيصار خالل اللقاء إلى منح جائزة الخريج بيروت والجمعية العالمية لخريجيها اللقاء السنوي للخريجين

، والدكتورة 2012لسنيورة بعاصيري، المديرة العامة لمؤسسة الحريري منذ العام المتمّيز للسيدة سلوى ا
في  مراكز مكافحة األمراض واتقائها،رنا أحمد حّجة الكّبي، مديرة قسم األمراض البكتريولوجية في 

 الواليات المتحدة. 

عاماً، في العامين كذلك سيكّرم اللقاء من تخرجوا من الجامعة قبل خمسين عاماَ وقبل خمس وعشرين  
   .1990و 1965

فيما يلقي  1965وستلقي ليلى شرف، العضو في مجلس أمناء الجامعة، الخطاب الرئيسي لخريجي العام 
 .1990الدكتور أمين خلف الخطاب الرئيسي لخريجي العام 

ألمم المتحدة تموز ضمن اللقاء ندوة حوار باالنكليزية بعنوان "ا 25وستعقد الجامعة والجمعية يوم السبت 
بعد سبعين عاماً" وذلك عند الرابعة بعد الظهر في قاعة بطحيش في مبنى وست هول. وسيتكلم أمس، واليوم 

 في الندوة الوزير طارق متري والسفير رياض طّباره. وسيدير رامي خوري الحوار.

 تموز. 26وسُيختتم اللقاء يوم األحد 

جمعت هذه   قاءات للخريجين في السنوات الماضية. وقدهذا ولقد دأبت الجامعة والجمعية على عقد ل
اللقاءات أحياناً خريجين من ثالثة أجيال مختلفة )الجد، االبن، الحفيد( من العائلة ذاتها والقت إقباالً كثيفاً من 

 الخريجين الذي يعتبرون الجامعة بيتهم

 

 



التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم وتعتمد النظام  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
العالي كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة 

تقّدم الجامعة حالياً ما   طالب وطالبة. 8000أعضاء وجسماً طالبياً من حوالي  700 تعليمية من أكثر من
ى البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر يناهز مائة برنامج للحصول عل

 سريراً. 420  تعليماً طبياً وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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